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ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ได้เริ่มต้นด�าเนิน

งานบริการโลหิตของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดย

สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการ

จัดหาโลหิตของประเทศ จากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้

มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยเพื่อน�าไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ  

เป็นหนึ่งในสี่พันธกิจของสภากาชาดไทย ได้แก่ การบริการทางการ

แพทย์และสุขภาพอนามัย  การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย   การ

บริการโลหิต  และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ด�าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทยปี พ.ศ. 2560-2564 ทั้งในด้านของ

ปริมาณ ซึ่งต้องผลักดันทุกผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด ใน

ด้านคุณภาพต้องเพิ่มบริบทด้านคุณภาพในผลผลิตที่ได้ตามเป้าหมาย 

หรือผลผลิตที่ยังขาดเป้าหมายเชิงคุณภาพ รวมทั้งทบทวนแผนให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ปี พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประกอบ

ด้วย  1) การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 

และเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตให้มีผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วน

ประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นก�าเนิด

เม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการ

รักษา โดยสามารถจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยได้อย่างน้อยร้อยละ 

45 เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ และโลหิตซึ่งให้กับ

ผู้ป่วยทั้งประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐาน

สูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล) เป้าหมายร้อยละ 100 

2) มีผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการของประเทศ ให้ได้ร้อยละ 60  

และ 3) มีจ�านวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิด

เม็ดโลหิตในแต่ละปี ที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว

ตามมาตรฐานสากล จ�านวน 232,967 ราย  

ดังจะเห็นได้ว่า ภารกิจศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

มีความโดดเด่นและมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดตลอดระยะ

เวลาการด�าเนินงานจวบจนปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ  โดยมีภารกิจที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่

1. ด้านการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต  เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่องค์การอนามัยโลก ได้ก�าหนดการจัดหาโลหิตของแต่ละประเทศ

ต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน 

100% และด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในปี ค.ศ. 2020 หรือ ปี 

พ.ศ. 2563  ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดหาผู้บริจาคโลหิตเชิงรุก 

โดยใช้กลยุทธ์การจัดหาโลหิตต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ท�าให้สามารถ

จัดหาโลหิตได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย  และขยายไปยังกลุ่มผู้บริจาค

โลหิตขององค์กรต่างๆ อย่างทั่วถึง ท�าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

ของโลหิต จึงมีการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นด้วย  และมีการใช้

กิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวาระโอกาสส�าคัญต่างๆ 

อาทิ กิจกรรมรณรงค์สร้างแกนน�าและปลูกฝังการบริจาคโลหิต

แก่เยาวชน และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประสานงานด้าน

การจัดหาผู้บริจาคโลหิต ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วย

การจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี   นอกจากนี้ ยัง

ขยายศักยภาพการจัดหาโลหิตไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยมีภาค

บริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

ที่ 2 จังหวัดลพบุรี  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี  

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี  ภาคบริการโลหิต

แห่งชาติที่ 5  จังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6  

จังหวัดขอนแก่น  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี   

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์  ภาคบริการ

โลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา  

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต  และงานบริการโลหิต สถานี

กาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิต

แบบครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

โดยมีการขยายการรับบริจาคโลหิตไปยังจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งเป็น

จังหวัดเครือข่ายของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการ

จัดหาโลหิตให้แก่สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลในเครือข่าย เพิ่ม

มากขึ้นท�าให้มีโลหิตเพียงพอส�าหรับผู้ป่วยในจังหวัดเครือข่าย 

2. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

เป็นศูนย์กลางการคัดกรองโลหิตที่ได้รับบริจาคทั่วประเทศ โดยใช้

วิธีอณูชีววิทยา (nucleic acid amplification technology หรือ 

NAT) เป็นวิธีการตรวจหาเชื้อในระดับโมเลกุลที่เป็นสารพันธุกรรม

ที่เรียกว่า nucleic acid โดยการเพิ่มจ�านวนสารพันธุกรรมของเชื้อ

บทบรรณาธิการ

ภารกิจศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี 2562 และ ISBT 2019 
อุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี ให้มีปริมาณ

มากจนตรวจพบเชื้อได้ จึงท�าให้สามารถตรวจหาเชื้อในผู้บริจาคโลหิต

ที่เพิ่งได้รับเชื้อมาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

จากโลหิต ของผู้บริจาคที่มีการติดเชื้อระยะแรก (window period) 

ซึ่งไม่สามารถตรวจได้โดยวิธีทางน�้าเหลืองวิทยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติ

การทั่วไป

นอกจากนี้ ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็น 

ศูนย์ฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

(WHO Collaborating Centre for Training in Blood Transfu-

sion Medicine) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็น

ระยะเวลา 4 ปี และจากการปฏิบัติภารกิจได้ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อ

เนื่อง องค์การอนามัยโลกจึงได้ต่ออายุการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ถึง

ปัจจุบัน เป็นวาระที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง 

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

จากเทคโนโลยีด้านงานบริการโลหิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ่

ตลอดเวลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 

ขึ้นอย่างมากมาย เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุโลหิตระบบดิจิทัลที่

ทันสมัย  การผลิตน�้ายาตรวจหมู่โลหิต การผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับ

อักเสบบี  เซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า น�าพลาสมาที่ได้รับบริจาคมาสกัด

เป็นผลิตภัณฑ์ยา 3 ชนิด  ได้แก่  Albumin, IVIG (intravenous 

immune globulin)  และ Factor VIII เป็นแห่งแรกในภาคพื้น

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ด

โลหิต (Thai National Stem Cell Donor Registry : TSCDR) 

เพื่อจัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย

การจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาขึ้นเป็นแห่งแรก

ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนที่ดินสภากาชาดไทย 

ณ ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นั้น ได้รับการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจากบริษัท Green Cross Cor-

poration (GCC) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับมาตรฐานในการผลิต

ระดับชาติ (Korean FDA) และระดับสากลตามมาตรฐาน GMP 

โดยการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเภสัชต�ารับของยุโรป 

(European Pharmacopeia) ได้รับการขึ้นทะเบียนต�ารับยาและได้

รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 

จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดย

มีก�าลังการผลิตพลาสมาสูงถึง 200,000 ลิตรต่อปี โดยน�าพลาสมาที่

ได้รับบริจาคมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ยา 3 ชนิด  คือ Albumin, IVIG 

และ Factor VIII เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยด้วยโรค

รุนแรงและเรื้อรังต่างๆ ที่ต้องรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ซึ่งม ี

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันงานบริการโลหิตมีความก้าวหน้า พัฒนาไปในระดับ

นานาชาติและสู่ระดับสากล จ�าเป็นต้องมีองค์ความรู้เพื่อน�ามาพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีศักยภาพและความเป็นผู้น�า

ด้านงานบริการโลหิตในภูมิภาคนี้ และประเทศไทยก็เป็นประเทศที่

พร้อมจะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นที่

รู้จักของชาวต่างชาติ ทั้งอาหาร การเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยว

ที่สวยงาม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก จึงได้ขอสมัครเป็นเจ้า

ภาพการจัดประชุมวิชาการ 30th Regional Congress of the 

International Society of Blood Transfusion (ISBT) โดย

ไปน�าเสนอแข่งขันกับอีก 2 ประเทศ คือ ประเทศอินเดีย และบัง

คลาเทศ และประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ระหว่าง 

วนัท่ี 16-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เป็นการประชุมวิชาการด้านงานบริการ

โลหิตระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการงานบริการ

โลหิตระหว่างประเทศ ตลอดจนการฟื้นฟูวิชาการงานบริการโลหิต

ในระดับภูมิภาค 

กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่เข้าประชุมครั้งนี้ จะเป็นผู้ที่ท�างานด้าน

ธนาคารเลือดทั่วโลก วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงใน

วงการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ และการจัดที่ประเทศไทย  

จะท�าให้ผู้ที่ท�างานด้านนี้ในประเทศเราได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมมาก

ยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโลกทัศน์ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ การพัฒนา

งานด้านงานบริการโลหิตที่เป็นปัจจุบันและในอนาคต สามารถน�า

มาพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมเท่าเทียมนานาประเทศ
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